
K bodu rokovania: č.  18 

 
 
             Spišská Nová Ves, 16. 4. 2014 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 24.04.2014 
 
PREDMET: 
Žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska pre zriadenie elokovaného pracoviska 
Súkromnej ZUŠ, Miškovecká 20, Košice na území mesta.  
 
 
Predkladá:     Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 
 
Spracoval:   PhDr. Ľubica Šefčíková,  ved. ŠÚ 
 
Prerokované:   komisia pre školstvo a vzdelávanie, mestská školská rada 
    
Dôvod predloženia:   aktuálna potreba 
 
Prizvaný: 
 
Podpisy:    
 
 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
         
1.schvaľuje  
žiadosť o vydanie  súhlasného stanoviska pre zriadenie elokovaného pracoviska SZUŠ, 
Miškovecká 20, Košice, na území mesta Spišská Nová Ves. 
 
2. ukladá 
Informovať zriaďovateľa SZUŠ Košice o stanovisku mesta Spišská Nová Ves k zriadeniu 
elokovaného pracoviska SZUŠ na území mesta.  
 
Z: PhDr. Ľubica Šefčíková 
T: 30.4.2014 
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Stanovisko mesta k zriadeniu elokovaného pracoviska súkromnej 
ZUŠ, Miškovecká 20, Košice v meste Spišská Nová Ves. 

 
 
Dôvodová správa  
 
 Žiadateľ, Súkromná základná umelecká škola, Miškovecká 20, 040 11 Košice, dňa 
29.11.2013 požiadala mesto Spišská Nová Ves o stanovisko k zriadeniu elokovaného pracoviska na 
území mesta. Nakoľko žiadosť neobsahovala dôležité údaje potrebné na jej posúdenie, mesto 
vyzvalo žiadateľa na  doplnenie informácií.  Dňa 17.3.2014 žiadateľ doplnil požadované informácie 
a potrebné údaje ( viď prílohy 1a, 1b, 2 a 3)  
 
 Zámerom školy je zriadenie elokovaného pracoviska v Spišskej Novej Vsi od 1.9.2014 
v priestoroch  CVČ Adam, Levočská 14, Spišská Nová Ves.  SZUŠ má ambíciu prijať cca 100 
žiakov vo všetkých odboroch vo veku od 3 rokov. Škola bude žiadať MŠVVaŠ o zaradenie 
elokovaného pracoviska v Spišskej Novej Vsi do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2015. 
Prvoradým zámerom školy je úzka spolupráca s profesionálnym divadlom v meste Spišská Nová 
Ves a poskytnutie pracovných príležitostí odborným zamestnancom – pedagógom umeleckého 
zamerania žijúcim v meste Spišská Nová Ves, ako aj obsadenie pozícií nepedagogických 
zamestnancov (viac v prílohách).  
 
 Náležitosti zaradenia, vyradenia a zmien v sieti škôl a školských zariadení rieši zákon 
č.596/2003 Z.z. o štátnej práve v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
§16 bod 1  
 Žiadosť o zaradenie školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického 
vyučovania do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom 
má byť škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadené.  
 
§ 18 bod 6 
Rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v 
sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva  
 
a) v zaradení elokovaného pracoviska do siete 

§18 bod 7 
 Žiadosť o zmenu v sieti podľa odseku 6 písm. a) obsahuje tieto údaje 
... 
l) súhlas obce  pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou 
materskej školy, 30b) jazykovej školy, základnej umeleckej školy alebo školského zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov 
do 15 rokov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou základnej školy, základnej školy pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce, 
  
 

Predmetnou žiadosťou sa podrobne zaoberala komisia pre školstvo a vzdelávanie, ale vzhľadom na 
skutočnosť, že  členovia komisie nemali dostatok informácií na objektívne posúdenie žiadosti, mesto 
vyzvalo žiadateľa – zriaďovateľku a riaditeľku školy v jednej osobe, aby na základe prijatého 
uznesenia komisie doplnila nasledovné informácie: 

- aké bude personálne zabezpečenie a  kvalifikovanosť učiteľov (t.j. či budú vyučovanie 
zabezpečovať Vaši interní zamestnanci a s akou kvalifikáciou), 

- aké materiálno-technické vybavenie ponúkne elokované pracovisko SZUŠ žiakom, 
- ako má škola zabezpečené financovanie školy a elokovaného pracoviska v Spišskej Novej Vsi 

a aké finančné požiadavky bude mať škola na mesto 
- aké poplatky plánuje škola vyberať od rodičov 
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- aký počet žiakov plánuje škola prijať v elokovanom pracovisku Spišská Nová Ves a v akej 
vekovej štruktúre 

- podľa akých učebných plánov sa bude v elokovanom pracovisku vyučovať 
- od  kedy  plánuje škola prevádzkovať elokované pracovisko v Spišskej Novej Vsi. 

   
 Zriaďovateľka školy zaslala písomne odpoveď a súčasne požiadala, aby bola prizvaná na 
rokovanie komisie pre školstvo a vzdelávanie. Jej žiadosti bolo vyhovené. 
 
 Dňa 19.3.2014 sa uskutočnilo  rokovanie komisie pre školstvo a vzdelávanie, ktorého sa 
zúčastnili všetci členovia  a  mali možnosť klásť otázky priamo zriaďovateľke a tak získať 
relevantné odpovede na všetky nezodpovedané otázky.  
 
 Na základe získaných informácií a následnej diskusii komisia prijala uznesenie, ktorým 
neodporúča  zriadenie elokovaného pracoviska súkromnej ZUŠ, Miškovecká 20, Košice, a to 
z nasledovných dôvodov:  
 
1. V okolí mesta je okrem ZUŠ Spišská Nová Ves niekoľko ďalších ZUŠ – V Smižanoch, 
v Spišskom Hrhove, v Klčove, V Spišskom Podhradí, v Spišských Vlachoch, v Levoči. Tieto ZUŠ 
majú elokované pracoviská v mnohých okolitých obciach.  
 
2. Základná umelecká  škola  pôsobiaca v Spišskej Novej Vsi  dokáže uspokojiť potreby 
a požiadavky detí a ich rodičov z mesta i okolia a je schopná reagovať na nové trendy. Ponúka väčší 
rozsah umeleckej prípravy vo všetkých odboroch ako SZUŠ Košice. V meste SNV má naša ZUŠ 4 
elokované pracoviská  (ZŠ Ing.O.Kožucha, ZŠ Komenského, ZŠ Z.Nejedlého, ZŠ Hutnícka).  
 
3. Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi profesionálnymi výkonmi svojich žiakov na 
koncertoch a vystúpeniach  v meste,  ale aj výsledkami na krajských i celoslovenských súťažiach  
poukazuje  na dôslednú  profesionálnu prácu učiteľov  a výbornú  úroveň  prípravy žiakov. 
 
4. Absolventi ZUŠ Spišská Nová Ves pokračujú v štúdiu na školách umeleckého zamerania, či ide 
o stredné alebo vysoké školstvo. Ich príprava v  ZUŠ Sp. Nová Ves je na vysokej úrovni.  
 
5.  Pri dôraze na pedagogickú a odbornú prípravu vyučujúcich Komisia nepovažuje za dostatočne 
primerané a profesionálne  vyberať vyučujúcich pre elokované pracovisko SZUŠ výberovým 
konaním. 
 
6.  Poplatky za vyučovanie v SZUŠ Miškovecká , Košice nepovažuje Komisia za primerané 
a stabilné v porovnaní s reálnou kúpnou silou obyvateľov Spišskej Novej Vsi a okolia.  
 
7. Zriadením elokovaného  pracoviska SZUŠ Košice so všetkými odbormi dôjde k poklesu počtu 
detí v ZUŠ SNV, tým aj poklesu finančných prostriedkov z PD , nakoľko podielové dane idú do 
obce podľa výkazu 40-01, to znamená zriaďovateľ kmeňovej ZUŠ si ich uvedie a obec  kde je 
kmeňová ZUŠ dostane peniaze.  Finančné prostriedky na deti zo Spišskej Novej Vsi  pôjdu do  
Košíc.  Na financovanie SZUŠ, ani na investície do materiálno-technického vybavenia elokovaného 
pracoviska SZUŠ Košice  v Spišskej Novej Vsi  mesto  Spišská Nová Ves nebude mať dosah. 
 
________________________________   
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 Dňa 25.3.2014 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Mestskej školskej rady. Prvým bodom 
rokovania bola informatívna správa o činnosti ZUŠ. Vedenie školy  poslalo podrobnú správu 
o činnosti ZUŠ v Spišskej Novej Vsi ( viď príloha 4). 
 
 Ďalším z bodov rokovania bolo aj zriadenie elokovaného pracoviska SZUŠ.  Členovia boli 
oboznámení so zámerom SZUŠ Košice zriadiť elokované pracovisko v Spišskej Novej Vsi.  
Na otázky členov mestskej školskej rady odpovedal predseda, Ing. Ondrej Majerník,  garant MŠR, 
PhDr. Ľubica Šefčíková a zapisovateľ, PaedDr. Štefan Šimko, ktorí mali informácie z komisie pre 
školstvo a vzdelávanie. 
 
 Predseda MŠR, Ing. Ondrej Majerník po rozsiahlej diskusii dal hlasovať o uznesení, či 
členovia súhlasia so zriadením elokovaného  pracoviska SZUŠ, pričom hlasovanie bolo v pomere  0 
za a 9 proti. Nikto sa hlasovania nezdržal. 
 
Po hlasovaní oboznámil členov so závermi, ktoré prijala komisia pre školstvo a vzdelávanie 
k problematike zriadenia SZUŠ.  Členovia MŠR sa s nimi stotožnili a doplnili o nasledovné body: 
 
1. ZUŠ v  Spišskej Novej Vsi  reaguje dostatočne pohotovo na požiadavky rodičov. Ponúka 
dostatočný  rozsah umeleckej prípravy vo všetkých odboroch. 
 
2. Vystúpenia  žiakov na koncertoch , výsledky v umeleckých súťažiach  rôznych odborov určených 
pre ZUŠ  v rámci SR  odrážajú   profesionálnu prácu učiteľov  a výbornú  úroveň  prípravy žiakov. 
 
3. Na základe odborných vedomostí učiteľky  MŠ neodporúčajú systematickú hudobno-pohybovú 
výchovu detí  3-5  ročných z toho  dôvodu, že pre tieto deti sa z hľadiska vekových osobitostí 
odporúča vnímanie a rozvoj rytmu, a až pre 5-6 ročné deti je vhodná tanečno-pohybová príprava. 
Učiteľky MŠ sú odborne zdatné túto činnosť realizovať a výsledky svojej práce každoročne 
prezentujú na rôznych vystúpeniach. Učitelia ZUŠ spolupracujú s niektorými MŠ v meste.  
 
4. MŠR odporúča vykonať prieskum záujmu rodičov, ktorých deti navštevujú materské školy 
o záujem pôsobenia ZUŠ v materských školách   a na základe toho riešiť umeleckú predprípravu 
detí  v ZUŠ s vedením Mesta Spišská Nová Ves.   
 
 5. V zmysle platnej legislatívy rodič  môže súhlasiť s uvedením jeho dieťaťa do štatistického 
výkazu  40 -01  len v 1 ZUŠ, bez ohľadu na to, kto ju zriaďuje a kde má zriaďovateľ sídlo. Táto 
skutočnosť  bude mať vplyv na  financovanie ZUŠ v Spišskej Novej Vsi. 
 
  Na základe stanovísk komisie pre školstvo a vzdelávanie a mestskej školskej rady sa 
neodporúča mestskému zastupiteľstvu  schváliť súhlasné stanovisko k zriadeniu elokovaného 
pracoviska súkromnej ZUŠ, Miškovecká 20, Košice v meste Spišská Nová Ves a jeho zaradeniu do 
siete škôl a školských zariadení. 
 
 
         PhDr. Ľubica Šefčíková 
            vedúca školského úradu 
 
 
 
 
 
Porovnanie financovania ZUŠ Spišská Nová Ves a SZUŠ Košice 
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Zdroje financovania        mesto SNV    mesto Košice   VÚC Košice 
 
Individuálna forma   821 €          581 €  503 € 
Skupinová forma   504 €          357 €  313 € 

 
 
 
 
 
Niekoľko štatistických informácií: 
 
Počet detí v meste SNV vo veku  od 5 –do 15 rokov    3 624 
Počet žiakov v ZŠ v SNV (vrátane ZŠ sv. CaM)     3 943 
 
 
 Z toho 

Počet detí v ZUŠ            980 
Počet detí  v CVČ         2 152 
Počet detí v ŠKD         1 022 
Počet prijatých vzdelávacích poukazov       3 460* 
Počet detí a mládeže v športových kluboch mesta (RŠK)    1 609** 
Spolu           9 223 

 
*krúžková činnosť v ZŠ v mimo vyučovacom čase 
**počet športovcov v detských a mládežníckych kategóriách v 31 športových kluboch  

 

 
         


